
 

Skillnaden på att Investera och spekulera! 

 

En investerare fokuserar på vad tillgångarna gör medan en spekulant fokuserar på priset. Det 

sistnämnda är inte är vårt spel. Spekulanter hoppas på att någon annan ska betala mer än vad de 

själva har gjort. De andra (ett fåtal) betalar mindre än vad bolaget är värt och det kallas 

Värdeinvesterare. Värdeinvesterare räknar ut bolagets värde och betalar mindre än vad det är värt, 

så att man har en stor säkerhetsmarginal. Börserna är en prismaskin för oss värdeinvesterare. 

Spekulanterna tror att börserna är en värdemaskin och det är helt fel.  

 

Spekulation kan vara upphetsande och även ge stora vinster (om du har tur). Men det är sämsta 

tänkbara väg att bygga en stor varaktig förmögenhet. Wall Street är som Las Vegas, det mesta är 

kalibrerat så att oddsen är till deras fördel. 

 

De bästa följer alltid lagen om säkerhetsmarginal (skillnaden mellan priset och inbyggda värdet på 

bolaget). Alla de varaktigt framgångsrikaste investerarna tar låg risk i en högriskmiljö. Tar man 

stora risker så kommer det ofta stora förluster i slutändan. Vi är mera fokuserade på att inte förlora 

än att vinna. Vi säger alltid nej till det som inte vi förstår eller inte uppfyller de kriterier som vi har 

bestämt. Om vi inte kan hitta det som uppfyller kraven så har vi tålamodet att vänta. Att spekulera 

är ett garanterat säkert sätt att förlora pengar på. 

Inget system fungerar hela tiden och det är just det som gör att det fungerar för oss. Alla icke 

troende och odisciplinerade investerare brukar tappa tålamodet och byter då till nästa system som 

skall göra dem rika snabbt. Om det finns ett som alltid är bäst så skulle konkurrensen urholkat 

avkastningen m.m. 

För länge sedan lärde Warren Buffett mig att ”Pris är vad du betalar, värde är vad du får.” Oavsett 

om vi pratar om strumpor eller aktier (socks or stocks), gillar jag att köpa kvalitetsvaror till reapris. 

 

Vänliga Hälsningar, 

Joakim Huth  

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 

  

I broschyren Wealth Builder Plan får du mer information om oss, våra förvaltningsprinciper och 

tjänster. Ladda ned 

Tidigare mail i Value Investing biblioteket kan du nå via denna länk. 

 

 

Riskinformation 

Innehållet i mailet ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon 

produkt eller tjänst.  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i 

värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det 

investerade kapitalet. För mer information om risker, se 

https://investerum.se/dokument/risker_finansiella_instrument.pdf 
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Kontor  

Investerum AB  

Karlavägen 108,  

115 26 Stockholm 

Tel: 08 522 98 400 | Fax: 08-611 04 08  

E-post: info@investerum.se 
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